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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 27Α ), όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 9 του Ν. 2040/1992, εκτίθενται σε πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό (εκποίηση) τα αλιευτικά 
εργαλεία και συσκευές του κάτωθι πίνακα που κατασχέθηκαν κατά τη διενέργεια παράνομης αλιευτικής 
δραστηριότητας, τον οποίων οι διοικητικές παραβάσεις έχουν καταστεί τελεσίδικες.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 

01 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΜΑΡΚΑΣ PATHOS 90 OPEN 01 

02 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΜΑΡΚΑΣ DEEP MASTER ELAN 105 PATHOS 01 

03 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΜΑΡΚΑΣ BALCO PRO 01 

04 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΜΑΡΚΑΣ CRESSI-SUB 01 

 
2. Ο πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την συγκροτηθείσα με την Αριθ. Πρωτ.: 2141.1-
8/1158/21/22-12-2020 Απόφαση Λιμενάρχη Άνδρου Επιτροπή την 08-07-2021 και από ώρα 10:00 έως 12:00 
στο Λιμεναρχείο Άνδρου και μπορεί να παραταθεί κατά μία (01) ώρα ακόμη, εάν δίνονται ανώτερες 
προσφορές. 
3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, δικαιούνται να εξετάσουν 
προηγουμένως τα υπό εκποίηση αλιευτικά εργαλεία και συσκευές. Με την συμμετοχή τους στον αναφερόμενο 
διαγωνισμό σημαίνει ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσης διακήρυξης και έχουν πλήρη γνώση του 
είδους, της ποιότητας και της κατάστασης των υπό εκποίηση αλιευτικών εργαλείων.  
4. Ο εκάστοτε πλειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η δημοπρασία, είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλλει αμέσως το αντίτιμο του εκπλειστηριάσματος, ειδάλλως κηρύσσεται έκπτωτος. 
5. Η Υπηρεσία μας δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα, κατάσταση και 
οποιαδήποτε ελάττωμα των εκπληστηριαζόμενων αλιευτικών εργαλείων. 
6. Τα εκπληστηριασθέντα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές είναι παραδοτέα στον τόπο που βρίσκονται 
αποθηκευμένα, αμέσως μετά την καταβολή του αντιτίμου. 
7. Για τα χρηματικά ποσά που θα προκύψουν ως αποτελέσματα του πλειστηριασμού (εκπλειστηρίασμα), θα 
εφαρμοσθεί η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 420/1970.       
 
                                                                                                                                                          Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ α.α. 
 
 
                                                                                                                                            Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΕΔΕ Κυριακή 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
    Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Γρ. κ. ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ 
2. Γρ. κ. ΔΛΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
3. Γρ. ΑΛΙΕΙΑΣ 
4. Μέλη της Επιτροπής (μέσω των Υπηρεσιών τους) 
    Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
6Η ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ  (υ.τ.α.)   

ΑΔΑ: ΨΞΤΑ4653ΠΩ-Υ0Υ
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